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confirmació

aconseguir les tres victòries
consecutives que van reclamar
ais mateixos vestidors d'e l'Heliodoro Rodríguez Sergi, Kluivert, Rexach i Fernández, a més
de pagar un deute que té pendent l'equip amb l'afició després del pobre espectacle que
va donar el Barcelona contra
r O s a s u n a ara fa vuit dies.
Aconseguir els sis p r o p e r s
punts, però, no serà fàcil. A
priori, els dos propers rivals del
Barcelona es presenten assequibles, ja que la Real Sociedad
és penúltima amb 22 punts, i el
Mallorca és quart per la cua a
la classificació amb 26. La Real
Sociedad, a més, és un dels pitjors equips de la lliga com a visitant, ja que només ha estat
capaç de sumar set punts, sent
el conjunt que més derrotes ha
encaixat fora de casa, un total
de nou. El Mallorca, per la seva
banda, només ha guanyat quatre dels onze partits que ha disputat aquesta temporada a Son
Moix, superat només en aquest
apartat negatiu per l'Osasuna i
l'Athletic, que només han estat
capaços de guanyar tres partits
com a locals. No es pot refiar,
p e r ò , el Barcelona, de tots
aquests n ú m e r o s i dades, ja

flexió definitiu en el joc del Barcelona aquesta temporada
després que no ho fossin les
victòries contra el Saragossa i
el Sevilla.

Rochemback va tornar a la titularitat a Tenerife i podria tenir continu'ítat. / EFE
que també hauria d'haver guanyat, tenint en compte les estadístiques, el Rayo Vallecano
i l'Osasuna, i no ho va fer. A
més, el Barcelona s'enfronta en
aquests dos partits a dos
e q u i p s molt n e c e s s i t a t s de

UNA SETMANA AMB DUES JORNADES
Jornada 2 4

Jornada 2 5

Valladolid—R. Madrid

R. Madrid—Las Palmas
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Deportivo—Vila-real

Barcelona—R. Sociedad

Mallorca—Barcelona
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punts per sortir de la part baixa Can Barca els segueixen per tal
de la classificació i amb juga- d ' i n c o r p o r a r - l o s al p r i m e r
dors als seus equips, com Xabi equip del Barcelona la propera
Alonso a la Real Sociedad i Lu- temporada. El zero a sis de Teque al Mallorca, amb ganes de nerife, a c o m p a n y a t de dues
fer un bon partit al Camp Nou, victòries més consecutives, poconeixedors que els tècnis de dria ser, doncs, el punt d'in-

Final de mes. Aquesta continuïtat en el joc fet dissabte a
Tenerife i el fet d'aconseguir
tres victòries en vuit dies provocaria que el Barcelona guanyés la tranquil·litat necessària
per afrontar un final de mes de
febrer molt dur en què els homes de Carles Rexach es jugaran bona part de les seves possibilitats de g u a n y a r títols
aquesta temporada. I és que,
després de la visita a Son Moix,
el Barcelona jugarà contra dos
rivals directes en la lluita pel
triomf final en la lliga, com són
el Deportivo, que visitarà el
Camp Nou el dia disset, i el València, que rebrà al Barcelona
a Mestalla el dia 24. A aquests
dos partits s'uneix el retorn de
la lliga de campions. El Barcelona, líder del seu grup, podria
assegurar-se la classificació
per als quarts de final si guanya
els partits que l'enfrontaran al
Roma el dia vint al Camp Nou
i el dia 26 a l'estadi Olímpic de
la capital italiana.

